
Redaktionen er ferieramt i de næste 
tre uger, derfor kommer dit nyheds-
brev lidt tidligere denne gang. 
Vejret er meget blæsende og regn-
fuldt, men jo også meget mildt, og 
derfor er de første forårsbebudere 
allerede dukket op. Der bliver ifølge 
DOFbasen allerede set husrødstjert, 
klyder og stor kobbersneppe. Selv 
årets første hvide stork er dukket 
op.

Nyhedsbrev  

Februar 2022

Redaktion Jesper Leegaard, lay-out Peter Damgaard Brusendorff

Årsmøde og generalforsamling 2022 
Den 6. februar blev vores årsmøde og generalforsamling afholdt i 
Aabenraa. Der var dejlig stor opbakning til dagen, hvilket bestyrelsen var 
meget taknemlig for. Hele 44 
lokale medlemmer støttede op 
om dagen. Meget glædeligt 
var det også, at vi fik udvidet 
bestyrelsen med et nyt 
medlem og en suppleant. Et 
stort velkommen skal lyde til 
Maiken og Wilhelm.

Tælling af traner 
I weekenden, d. 5.-6. februar 2022 
gennemførtes den koordinerede 
optælling af overvintrende traner i 
Syd- og 
Sønderjylland. 

Det blev et 
meget ander-
ledes resultat 
end vi kom frem 
til i 2021.  
Faktisk fik vi kun 
fundet halv så mange traner i år. 
Tælledagene i 2021 var meget 
kolde, men her i 2022 foregik 
optællingen i 5-8 graders varme 
hvilket helt sikkert har gjort, at 
tranerne allerede har fordelt sig. 

Læs hele  artiklen på websiden.

Toppet lappedykker 
På DOF Sønderjyllands webside er 
der endelig kommet en artikel om 
de seneste to års optællinger af 
ynglende toppet lappedykker. 

Undersøgelsen var fra starten 
planlagt til kun at 
dække 2020.  
Yngleresultatet 
viste sig imidlertid 
at være meget lavt 
og vi besluttede 
derfor, at fortsæt-
te endnu et år for 
at se om 2021 
ville vise de 
samme resultater, eller at 2020 bare 
var et meget dårligt år. 

Læs hele  artiklen på websiden.

Sortternen fik en pengegave 
Søndag aften, d. 6. februar 2022 
præsenterede Sebastian Klein og 
Ghita Nørby WWF Verdensnatur-
fondens ’særlige naturgave til 
danskerne’ i forbindelse med 
TV2’s fejring af 
kronprinsesse Marys 
50 års fødselsdag.  

Gaven omfatter fire 
naturprojekter til i 
alt 10 millioner 
kroner.  
Et af disse projekter 
går ud på at hjælpe den stærkt 
truede ynglefugl sortternen, som 
har sin vigtigste bestand i 
Nationalpark Vadehavet. 
 
Læs hele  artiklen på websiden.

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=toppet-lappedykker-i-sonderjylland-2020-2021
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=toppet-lappedykker-i-sonderjylland-2020-2021
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=fantastisk-naturgave-fra-wwf
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=tranetaelling-05-06-februar-2022


Månedens Fugl  
I marts bliver månedens fugl den flotte 
Misteldrossel. Hold øje med annon-
ceringen omkring månedsskiftet.

DOF Sønderjylland - din lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening   
WEB: https://www.dof-syd.dk, Facebook: https://www.facebook.com/groups/255371581210403

God fornøjelse med fuglene i denne skønne tid 
hvor dagene bliver længere og længere

På DOF Sønderjyllands webside finder 
du altid ture, foredrag og events som 
afholdes af DOF Sønderjylland eller 
OAS eller Dansk Naturfrednings-
forening (DNF). 

Tørsbøl plantage (DOF/OAS) 
Lørdag, d. 19. februar 2022 
Kl. 9:00 - 12:00 
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg 

Ørnens Dag ved Ballum Sluse (DOF) 
Søndag, d. 27. februar 2022 
Kl. 10:00 
Fugletur/offentlig tur, Tønder 

Årtoft plantage (DOF/OAS) 
Søndag, d. 6. marts 2022 
Kl. 09:00 - 12:00 
Fugletur / Offentlig tur, Aabenraa 

Spættetur i Draved Skov 
Søndag, d.13. marts 2022 
Kl. 07:00 - 10:00 
Fugletur / Offentlig tur, Tønder 

Bommerlund plantage 
Lørdag, d.19. marts 2022 
Kl. 09:00 - 12:00 
Fugletur / Offentlig tur, Aabenraa

Ture og arrangementer

Du kan altid finde månedens fugl på 
DOF Sønderjyllands nyhedsside 

Foto Martin Svinth Ebbesen

Engfugleprojektet  
I nyhedsbrevet for januar 2022 kunne du læse om 
engfugle-projektet, som løber af stablen i tre 
geografiske områder i Sønderjylland, når 
ynglesæsonen starter i 2022.  
Alle de udpegede lokaliteter er nu tildelt til lokale 
observatører og projektet indkalder for øjeblikket 
observatørerne til introduktionsmøder i uge 10 i Haderslev og 
Sønderborg.  
Formålet med møderne er at sikre, at vi alle er klædt bedst på til det 
forestående feltarbejde, til håndtering af data og til det generelle 
samarbejde i observatørgruppen. På møderne vil der være en 
gennemgang af bl.a. projektbeskrivelsen og meddelelsen til lodsejere.

ATLAS IV 
Under evalueringen af ATLAS III undersøgelsen af de danske 
ynglefugle, blev der talt om, hvordan en sådan undersøgelse mon 
kommer til at foregå om 20-25 år når vi skal gennemføre ATLAS IV.  
Der er trods alt sket en del siden både ATLAS I og ATLAS II på den 
tekniske front. F.eks. er mobiltelefonen blevet nærmest uundværlig 
i felten, hvis man lige vil kontrollere en fuglestemme.  

Se mere om Fremtidens fugleregistrering på DOF Sønderjyllands 
webside.

Rider og sorthovedet måge 
Blæsten skal nok have skylden for, at 
op mod seks rider blev set i 
Saltvandssøen omkring den 10. 
februar.  

Måske har blæsten også ført en 
sorthovedet måge ind i Aabenraa 
fjord, hvor en blev set den 29. januar.

Foto Svend Ove Jensen

https://www.dof-syd.dk
https://www.facebook.com/groups/255371581210403
https://www.dof-syd.dk/images/arbejdsgrupper/dokumenter/Engfugleprojektet_flyer_v1_211121.pdf
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=fremtidens-fugleregistrering
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?soeg=s%C3%B8nderjylland
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3820
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3896
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3821
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3897
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3823
https://www.dof-syd.dk/

